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ก ำหนดกำร 
โครงกำร ค่ำยเยำวชนรู้งำนสืบสำนพระรำชด ำริ (RDPB camp) รุ่นที่ 10  

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่ภาคเหนือ  

ภายใต้ชื่อ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า  พัฒนาสายน้ า สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน” 
ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 (ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน) 

จัดโดย  ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
วันจันทร์ที่  17 กุมภำพันธ์  2563 
เวลา 08.00 น.  เยาวชนเดินทางถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 
เวลา 08.30 น.   ปฐมนิเทศให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/พูดคุยชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมและกติกาค่าย/แนะน าผู้ดูแล                     
เวลา 09.00 น.  พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10 
  - ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ กล่าวต้อนรับ 
  - ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์กล่าวรายงาน 
  - ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ 
เวลา 09.30 น.   การบรรยายพิเศษ “ส านักงาน กปร. กับการสนองพระราชด าริ” โดย  ที่ปรึกษาด้านการ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักงาน กปร. 
เวลา 10.30 น.   รับประทานอาหารว่าง  
เวลา 10.45 น.   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (ละลายพฤติกรรม/สร้างความสัมพันธ์) แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม  กลุ่มละ 20 คน  
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. ชมวิดีทัศน์และฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก 
                     พระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 
เวลา 13.40 น. -   สวนหกศูนย์ฯ : จ าลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 6 แห่งทั่วประเทศ 
                     -   ถ่ายภาพหมู่ 
                     -   นั่งรถรางชมภาพรวมการด าเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
เวลา 15.00 น.   รับประทานอาหารว่าง ณ ฐานเรียนรู้ (แบ่งเป็น 4 กลุ่ม) ฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติ 
                     กลุ่มท่ี 1  งานศึกษาและพัฒนาการประมง (ฉีดวัคซีนและผลิตอาหารปลา) 
                     กลุ่มท่ี 2  งานศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์ข้าว (ท าไอศกรีมข้าวกล้อง) 
                     กลุ่มท่ี 3  งานศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ (ท าสบู่นมแพะ) 
                     กลุ่มที 4  งานศึกษาและพัฒนาดิน (ขยายพันธุ์หญ้าแฝก)                    
เวลา 17.00 น. รับอุปกรณ์ประจ าค่าย/เข้าห้องพัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 น.   สรุปกิจกรรมระหว่างวัน/สันทนาการสร้างความสัมพันธ์ 
เวลา 21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันอังคำรที่ 18  กุมภำพันธ์ 2563 
เวลา 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.00  น. ออกเดินทางจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ไปเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด          

จ.เชียงใหม่ 
เวลา 09.00 น.   ฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ าตามแนวพระราชด าริ 
เวลา 10.30 น.   รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.45 น.   เยี่ยมชมเขื่อนแม่กวงอุดมธารา                         
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร้านปลาริมเขื่อน 

- เดินทางกลับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
เวลา 13.30 น.  เสวนาพิเศษหัวข้อ “คนบันดำลใจ”  

- เดินชมเส้นทางเดินธรรมชาติ : การฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ า / การท าฝายฯ / การพัฒนา
แหล่งน้ าขนาดเล็ก 

เวลา 15.30 น.   รับประทานอาหารว่าง 
- ท าแนวกันไฟ (เส้นทางเดินชมป่า) 

เวลา 18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น  
เวลา 19.00 น.   สรุปกิจกรรมระหว่างวัน /สันทนาการสร้างความสัมพันธ์ 
เวลา 21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันพุธ ที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.00 น. กิจกรรมเสริมสร้างความสุข/ประจ าวัน 
เวลา 08.30 น. บรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติ วิธีการเก็บข้อมูลจากกิจกรรมการถอดบทเรียน (Infographic) เพ่ือ

การถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งเป็นกระบวนการในการแสวงหาข้อมูล โดย ดร.โอปอ  กลับสกุล  
                     และทีมงานจาก Creative Design                                                      
เวลา 10.30 น.   รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.45 น.   บรรยายพิเศษ (Infographic)  (ต่อ) 
เวลา 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 น.   บรรยายพิเศษภาคทฤษฏีและปฏิบัติการผลิตงาน VTR,VDO Presentation เพ่ือการน าเสนอ 
  โดย ผศ.เวทิต  ทองจันทร์ และทีมงาน 
เวลา 14.30 น.   รับประทานอาหารว่าง 

- องค์ประกอบศิลป์ในการถ่ายภาพและภาพเคลื่อนไหว/มุมกล้อง ขนาดภาพ ในการถ่ายภาพนิ่ง                      
                      และภาพเคลื่อนไหวโดย ผศ.เวทิต  ทองจันทร์ และทีมงานจาก (ต่อ) 
เวลา 17.30 น.   รับประทานอาหารเย็น  
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เวลา 19.00 น. เรียนรู้เรื่องการผลิตงาน โดย ผศ.เวทิต  ทองจันทร์ และทีมงาน (ต่อ) 
                     -  การเก็บเสียงสัมภาษณ์/การตัดต่อแบบง่าย/การใส่งานกราฟิกแบบง่าย 
  -  มอบหมายภารกิจพิเศษ       
เวลา 21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันพฤหัสดีที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 07.40 น. ออกเดินทางจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ไปโครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์       

ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ.หางดง จ.เชียงใหม่   
เวลา 09.20 น.   กล่าวต้อนรับ/ชมวิดีทัศน์แนะน าศูนย์ฯ/ฟังบรรยายสรุปเรื่อง การผลิตไม้ดอกสู่ตลาดโลก  
                     โดย ศ.ดร.โสระยา  ร่วมรังษี 
เวลา 10.20 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.35 น.   ชมภาพรวมการผลิตพืชโดยไม่ใช้ดินแล้วแบ่งกลุ่มเรียนรู้การผลิตพืชตามฐานเรียนรู้ต่าง ๆ 
                     กลุ่มท่ี 1 การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
                     กลุ่มท่ี 2 การขยายพันธุ์พืชโดยการใช้เมล็ด  
                     กลุ่มท่ี 3 การขยายพันธุ์พืชโดยการใช้ใบ 
                     กลุ่มที 4 การขยายพันธุ์พืชโดยการใช้หัว                   
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากดอกไม้  โดย อาจารย์ศิริวัฒน์  เทพค า 
เวลา 14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 15.00 น.   ฝึกปฏิบัติการผลิตไม้ดอกประเภทหัว (ปลูกแกลดิโอลัส และปทุมมา) 
เวลา 16.00 น.   สรุปการศึกษาดูงาน/เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น (ร้านอาหารพ้ืนเมือง) 
เวลา 17.30 น. เดินทางกลับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ  
เวลา 19.00 น. บรรยายพิเศษเทคนิคการท าโครงการ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ า สร้างอาชีพ 

อย่างยั่งยืน”  โดย  นายคงศักดิ์  มีแก้ว  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยการจัดการป่าไม้ 
เวลา 21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันศุกร์ที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า  
เวลา 08.00 น. เดินทางจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ไปบ้านเกษตรกร จ านวน 4 ราย 
                     กลุ่มท่ี 1  นายอุ่นเรือน  เกิดสุข   (การปลูกพืช 5 ระดับ) 
                     กลุ่มท่ี 2  นายศรีอินทร์  อินทร์สัน (การเสียบยอดเสาวรส) 
                     กลุ่มท่ี 3  นางวีรา  จินะใจ  (แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า) 
                     กลุ่มที 4  นางสาวกัญจนา  บัวแดง (การท าหัวเชื้อบริสุทธิ์ และการหยอดเชื้อก้อนเห็ด)                  
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เวลา 09.00 น. ฟังบรรยายและสรุปความเป็นมาฯ 
เวลา 10.00 น.   เยาวชนฝึกปฏิบัติ ณ บ้านเกษตรกร  
เวลา 12.00 น. เยาวชนประกอบอาหารรับประทานที่บ้านเกษตรกร 
เวลา 13.00 น. เดินทางกลับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ฯ อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่  
เวลา 14.00 น.   เตรียมน าเสนอผลงานตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษ ธีมงานวัด “ชมหนังกลางแปลง” 
เวลา 14.30 น.   รับประทานอาหารว่าง  
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 น. น าเสนอผลงานกลุ่ม /สันทนาการสร้างความสัมพันธ์ 
เวลา 21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

กิจกรรมจิตอำสำตำมแนวพระรำชด ำร ิ   
ณ  โรงเรียนบ้ำนโป่งกุ่ม อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

  
วันเสำร์ที่ 22 กุมภำพันธ์ 2563 
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 07.30 น. แนะน ารายละเอียดกิจกรรม “จิตอาสาตามแนวพระราชด าริ” 
เวลา 08.00 น. ออกเดินทางไปพ้ืนที่ท ากิจกรรม/ฟังบรรยายความเป็นมาของพ้ืนที่ท ากิจกรรม 
เวลา 09.00 น. แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมจิตอาสา 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. ท ากิจกรรมจิตอาสา (ต่อ) 
เวลา 16.00 น.   เดินทางไปบ่อน้ าพุร้อนดอยสะเก็ด เยี่ยมชมการบริหารจัดการชองชุมชนบ้านโป่งกุ่ม  
เวลา 17.30 น.   กลับที่พัก/รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 น. สรุปกิจกรรมระหว่างวัน  /สันทนาการสร้างความสัมพันธ์ 
เวลา 21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันอำทิตย์ที่ 23 กุมภำพันธ์ 2563 
เวลา 07.00  น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.30  น. พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร 

- พิธีมอบเกียรติบัตร 
- ตัวแทนเยาวชนกล่าวขอบคุณ  
- ตัวแทนศูนย์ฯและส านักงาน กปร. กล่าวอ าลา 
- ถ่ายภาพร่วมกัน 
- ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

เวลา 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. เยาวชนเดินทางกลับภูมิล าเนาโดยสวัสดิภาพ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
*** ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 


